ZÁPISNICA
z 1. (prvého) riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jánovce
zo dňa 6.februára 2019
Prítomní:
Starosta obce :

Mgr. Jozef Čechovič

Poslanci OZ:

podľa priloženej prezenčnej listiny

Zapisovateľka:

Mgr. Andrea Baráthová

Ostatní prítomní:

podľa priloženej prezenčnej listiny

Prvé riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Mgr. Jozef Čechovič - starosta
obce, ktorý konštatoval, že je prítomných 5 poslancov, takže OZ je uznášania schopné vo
všetkých bodoch rokovania. Za členov návrhovej komisie boli zvolení: Mgr. Zuzana Takáčová,
Marian Minárik. a Marek Botka. Za overovateľov zápisnice boli zvolení poslanci Ing. Ladislav
Szabo a Barbora Némethová.
Pán starosta oboznámil prítomných poslancov s programom rokovania, ktorý bol nasledovný:

1.

Zahájenie

2.

Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3.

Schválenie programu zasadnutia

4.

Voľba zástupcu starostu

5.

Návrh a schválenie rozpočtu obce Jánovce na rok 2019

6.

Návrh a schválenie Štatútu obce Jánovce

7.

Návrh a schválenie Rokovacieho poriadku OZ

8.

Návrh a schválenie Zásad odmeňovania poslancov OZ

9.

Schválenie rokovacieho poriadku komisie obecného zastupiteľstva na ochranu verejného
záujmu

10. Schválenie technicko – organizačných podmienok a termínov obecných podujatí
11. Rôzne : žiadosti a informácie
12. Diskusia
13. Záver
Predložený program bol jednohlasne schválený.

4. Voľba zástupcu starostu
Na základe zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starostu
zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním
starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné
zastupiteľstvo. Nakoľko uplynula 60 dňová lehota, tak OZ navrhlo za zástupcu starostu
Mgr. Zuzanu Takáčovú a Mariana Minárika. Na základe hlasovania poslancov OZ sa
zástupcom starostu stala Mgr. Zuzana Takáčová.
OZ berie na vedomie
5. Návrh a schválenie rozpočtu obce Jánovce na rok 2019
Starosta obce predložil poslancom OZ písomný návrh rozpočtu obce – príjmovú časť bežných
príjmov, výdavkovú časť bežných výdavkov a návrh kapitálových výdavkov. Poslanci OZ
spolu s pozvánkou na schôdzu obdržali aj návrh rozpočtu na preštudovanie. Poslanci návrh
prerokovali.
Návrh na uznesenie č. 1/1/2019
Obecné zastupiteľstvo v Jánovciach schvaľuje Rozpočet obce Jánovce na rok 2019.
Hlasovanie k uzneseniu č. 1/1/2019
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

6. Návrh a schválenie Štatútu obce Jánovce
Starosta obce predniesol poslancom návrh na schválenie nového štatútu obce, v ktorom sú
zapracované zmeny podľa jednotlivých právnych predpisov. Materiály boli poslancom
doručené na pripomienkovanie 7 dní pred zasadnutím. Poslanci návrh prerokovali.
Návrh na uznesenie č. 2/1/2019
Obecné zastupiteľstvo v Jánovciach schvaľuje Štatút obce Jánovce.
Hlasovanie k uzneseniu č. 2/1/2019
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

7. Návrh a schválenie Rokovacieho poriadku OZ
Starosta obce predniesol poslancom návrh na schválenie nového rokovacieho poriadku
obecného zastupiteľstva, v ktorom sú zapracované zmeny zákona 369/1990 Zb. o obecnom

zriadení. Materiály boli poslancom doručené na pripomienkovanie 7 dní pred zasadnutím.
Poslanci návrh prerokovali.
Návrh na uznesenie č. 3/1/2019
Obecné zastupiteľstvo v Jánovciach schvaľuje Rokovací poriadok OZ obce Jánovce.
Hlasovanie k uzneseniu č. 3/1/2019
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

8. Návrh a schválenie Zásad odmeňovania poslancov OZ
Starosta obce predniesol poslancom návrh na schválenie nového poriadku odmeňovania
poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisií obecného zastupiteľstva, v ktorom sú
zapracované zmeny zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Materiály boli poslancom
doručené na pripomienkovanie 7 dní pred zasadnutím. Poslanci návrh prerokovali a všetci sa
rozhodli vzdať sa odmeny v prospech obce.
Návrh na uznesenie č. 4/1/2019
Obecné zastupiteľstvo v Jánovciach schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov OZ obce
Jánovce.
Hlasovanie k uzneseniu č. 4/1/2019
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

9. Schválenie rokovacieho poriadku komisie obecného zastupiteľstva na ochranu
verejného záujmu
Starosta obce predniesol poslancom návrh na schválenie rokovacieho poriadku komisie
obecného zastupiteľstva na ochranu verejného záujmu, v ktorom sú zapracované zmeny podľa
jednotlivých právnych predpisov. Materiály boli poslancom doručené na pripomienkovanie 7
dní pred zasadnutím. Poslanci návrh prerokovali.
Návrh na uznesenie č. 5/1/2019
Obecné zastupiteľstvo v Jánovciach schvaľuje Rokovací poriadok komisie obecného
zastupiteľstva obce Jánovce na ochranu verejného záujmu.
Hlasovanie k uzneseniu č. 5/1/2019
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

10. Schválenie technicko – organizačných podmienok a termínov obecných podujatí
Na základe diskusie medzi starostom obce a poslancami OZ boli predbežne určené nasledovné
termíny osláv do 31.07.2019:
•

Deň Zeme – 6.04.2019

•

Stavanie mája – 30.04.2019

•

Deň Matiek – 12.05.2019

•

Deň detí – 01.06.2019

•

Deň obce – 20.07.2019

Bližšie technicko – organizačné podmienky jednotlivých podujatí budú priebežne konzultované
a pripravované s poslancami a organizáciami, ktoré sa budú podieľať pri ich zabezpečovaní.
OZ berie na vedomie
11. Rôzne : žiadosti a informácie
a.) Žiadosť o súhlas k podnikateľskému zámeru výstavby reštaurácie s ubytovaním na
parc. č. 127/48, 127/49 a 127/50
Starosta obce informoval poslancov OZ, že dňa 05.02.2019 obdržal od p. Veroniky Bazsovej
žiadosť o súhlas k podnikateľskému zámeru výstavby reštaurácie s ubytovaním na
parc. č. 127/48, 127/49 a 127/50, ktoré sa nachádzajú v lokalite 11. Na zasadnutí sa zúčastnili
aj investorky, ktoré vysvetlili poslancom OZ svoj zámer nakoľko štúdie s vizualizáciou ešte nie
sú dokončené. Poslanci žiadosť prerokovali.
Návrh na uznesenie č. 6/1/2019
Obecné zastupiteľstvo v Jánovciach navrhuje počkať na štúdie a zistiť názor občanov, ktorých
sa umiestnenie reštaurácie týka a rozhodnúť na ďalšom zasadnutí OZ.
Hlasovanie k uzneseniu č. 6/1/2019
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

b.) Rada školy
Starosta obce navrhol poslanca Mariána Minárika ako člena do rady školy.
Návrh na uznesenie č. 6/1/2019
Obecné zastupiteľstvo v Jánovciach schvaľuje poslanca Mariána Minárika za člena do rady
školy.

Hlasovanie k uzneseniu č. 6/1/2019
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

c.) Participatívny rozpočet
Starosta obce informoval poslancov OZ, že sa zúčastnil verejného stretnutia, kde sa rozoberal
projekt participatívny rozpočet. Je proces, na základe ktorého môžu obyvatelia miest a obcí
rozhodnúť o využití časti finančných prostriedkov z rozpočtu svojho mesta či obce. Trnavský
samosprávny kraj dáva po prvýkrát ľuďom, občianskym združeniam a neziskovým
organizáciám možnosť aktívne rozhodovať prostredníctvom participatívneho rozpočtu o časti
verejných financií, čím ich zapája do procesov riadenia vyššieho územného celku.
OZ berie na vedomie
d.) Novela zákona o odpadoch
Starosta obce informoval poslancov OZ o novele zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za
uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenie vlády
Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za
uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie
odpadov, ktoré nadobudli účinnosť 1.1.2019. Zmeny sa týkajú predovšetkým výpočtu poplatku
za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov. Pri
týchto dvoch druhoch komunálnych odpadov sa pri výpočte poplatku vychádza z úrovne
vytriedenia komunálnych odpadov v danej obci. Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov je
podľa § 4 ods. 6 zákona obec povinná zverejniť na svojom webovom sídle a na svojej úradnej
tabuli každoročne do 28. februára. Splnením tejto povinnosti má každý obyvateľ obce možnosť
zistiť, ako sa v jeho obci triedi komunálny odpad. Zákon priniesol zmeny aj vo vzťahu k
samotnému plateniu, odvodom a mechanizmu prerozdelenia príjmov z poplatkov za uloženie
odpadov.
OZ berie na vedomie
e.) SMS hlásnik
Obecný úrad Jánovce v záujme lepšej informovanosti obyvateľov spustila bezplatný obecný
hlásnik, ktorého podstata spočíva v zasielaní krátkych informačných SMS správ priamo na
mobilné telefóny obyvateľov. Bude sa jednať o zasielanie informácií o rôznych skutočnostiach,

udalostiach, odstávkach energií, a podobne. Podmienkou funkčnosti je, že by obecný úrad
disponoval minimálne jedným mobilným číslom z každej domácnosti, na ktoré by sa uvedené
informácie odosielali.
OZ berie na vedomie
12. Diskusia
Poslankyňa Mgr. Zuzana Takáčová navrhla starostovi obce znovu kontaktovať autobusovú
dopravu Slovak lines nakoľko od 9.12.2018 upravili harmonogram autobusových spojov, pri
ktorom prišlo k úprave času odchodu ranného spoja Jánovce - Veľké Úľany, s ktorým cestujú
deti do ZŠ. Čas odchodu bol upravený na 07.03 hod, ktorý je nevhodný vzhľadom na začiatok
vyučovania o 08.00 hod. Starosta obce sa problematikou už zaoberá a na základe informácií,
ktoré zistil vysvetlil, že zmeny cestovných poriadkov, ktoré vstúpia do platnosti 9.12.2018 sú už
konečné a ich úpravy pred vstupom do platnosti už z dôvodu časovej náročnosti nie sú možné. Pri
najbližšej zmene cestovných poriadkov sa však budú našimi podnetmi zaoberať a pokúsia sa našim
požiadavkám vyhovieť.

OZ berie na vedomie
13. Záver
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a rokovanie OZ ukončil.
Overovatelia:
Ing. Ladislav Szabo ............................
Barbora Némethová ........................
zapisovateľka: Mgr. Andrea Baráthová ...........................

Mgr. Jozef Čechovič
starosta obce

